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Riskli Gebelerde Öz-Bak›m Gücü’nün
Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar›na
Etkisinin ‹ncelenmesi
Birsen Karaca Saydam, Özlem Demirel Bozkurt, Aytül Pelik Had›ml›, Hafize Öztürk Can, Neriman So¤ukp›nar
Ege Üniversitesi, ‹zmir Atatürk Sa¤l›k Yüksekokulu, ‹zmir

Özet
Amaç: Bu çal›ﬂmada; riskli gebe poliklini¤ine baﬂvuran gebelerin öz-bak›m gücü düzeylerini belirleyerek, bunun sa¤l›kl› yaﬂam biçimi
davran›ﬂlar›na etkisinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: Tan›mlay›c› ve kesitsel tipte olan bu çal›ﬂma, Ekim 2003–May›s 2004 tarihleri aras›nda, ‹zmir’de bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤›
Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim Hastanesi’nde yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n yap›labilmesi için kurumdan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Veri toplama arac› olarak gebelerin sosyo-demografik, obstetrik ve t›bbi öykülerini içeren anket formu yan› s›ra, “Öz-Bak›m Gücü Ölçe¤i” (ÖBG) (alfa=0.72) ve “Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar› Ölçe¤i” (SYBD-1) (alfa=0.91) de veri toplamada kullan›lan di¤er araçlard›r.
Bulgular: Gebelerin ÖBG puan ortalamas› 85.17±27.29 (min=35, max=140) ve SYBD toplam puan ortalamas› 121.31±21.02
(min=48, max=192) olarak belirlenmiﬂtir. Bu ortalamalar›n, ölçekten al›nmas› gereken minimum ve maksimum puanlara göre de¤erlendirildi¤inde orta düzeyin üzerinde oldu¤u söylenebilir. Çal›ﬂmada SYBD ölçe¤i alt ölçekler puan ortalamalar› incelenmiﬂ ve en yüksek puan ortalamas›n›n 35.49± 7.17 ile “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤ine ait oldu¤u, en düﬂük alt ölçek puan ortalamas›n›n ise
8.32±3.21 ile “Egzersiz” alt ölçe¤ine ait oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortalamas› aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir. Riskli gebelerin ÖBG toplam puan ortalamas› ile
SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤i puan ortalamas› (r=0.193, p=0.036) ile “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤i puan ortalamas› aras›nda (r=0.190, p=0.039) istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Gebelerin öz bak›m gücü ile sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar› aras›nda pozitif bir korelasyon oldu¤u (p=0.03) saptanm›ﬂt›r.
Riskli gebelerin öz bak›m gücü yükseldikçe sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›nda artma oldu¤u söylenebilir.
Anahtar Sözcükler: Riskli gebe, öz bak›m gücü, Sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›.

Evaluation of the effects of self-care capacity on healthy life style behaviors in risky pregnants
Objective: In this study; it is aimed to evaluate the effects of self-care capacity on healthy life style behaviors by determining the selfcare capacities of pregnants applied to risky pregnant polyclinic.
Methods: Descriptive and cross-sectional type of this was performed in Ministry of Heath, Ege Maternity and Gynecology Training
Hospital in Izmir in between October 2003 and May 2004. A written consent was taken from the establishment for performing the
study. For data collecting tools, “Self-Care Capacity Scale” (SCC) (alpha=0.72) and “Healthy Life Style Behaviors Scale” (HLSB-1)
(alpha=0.91) were used as well as survey forms including the socio-demographic, obstetric and medical histories of pregnants.
Results: Average SCC scores of pregnants were found as 85.17± 27.29 (min=35, max=140) and average HLSB total scores were
found as 121.31±21.02 (min=48, max=192). When these averages are evaluated as to the minimum and maximum scores that
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should be taken from the scales, it can be said that they are higher than average level. Score averages of sub-scales of HLSB scale
were examined in the study and it was found that the highest score average was from “Self-Actualization” sub-scale with a score of
35.49±7.17 and that the lowest score average was from “Exercise” sub-scale with a score of 8.32± 3.21. In the study, a significant
relation (r=0.195, p=0.033) was found between SCC total score average and HLSB total score average in risky pregnants. Also, a significant relation was found statistically between SCC total score average and score average of “Self- Actualization” sub-scale of HLSB
scale (r=0.193, p=0.036) and score average of “Health Responsibility” sub-scale (r=0.190, p=0.039).
Conclusion: It is found that there is a positive correlation (p=0.03) between self-care capacities and healthy life style behaviors of
pregnants. It can be said that there is an increase in healthy life style behaviors of risky pregnants as their self-care capacities increase.
Keywords: Risky pregnant, Self-care capacity, healthy life style behaviors.

Giriﬂ

ﬂirelik e¤itimi, uygulamas› ve araﬂt›rmas›nda en

Annenin ya da fetüsün belirgin düzeyde
morbidite ve mortalite riski artt›¤› zaman, gebelik yüksek riskli gebelik olarak ele al›n›r. En yüksek düzeyde sa¤l›kl› bir perinatal sonuca ulaﬂmak için, uygun ve zaman›nda tedavinin uygulanabilmesi aç›s›ndan risk faktörlerinin erken
dönemde tan›mlanmas› önemlidir.1

çok kullan›lan kuramlardan biri olan Orem’in

Toplumlar›n sa¤l›k düzeyini gösteren ve bu
alanda verilen hizmetleri de¤erlendiren en
önemli ölçütler anne-bebek ölüm ve hastal›k
oranlar›d›r. Bu oranlar, ülkelerin geliﬂmiﬂlik düzeyine göre farkl›l›klar gösterir. Geliﬂmekte
olan ülkeler içinde yer alan ülkemizde de annebebek ölüm oranlar›na bak›ld›¤›nda olumlu
yönde geliﬂme kaydedilmesine karﬂ›n henüz istenen düzeye gelmedi¤i görülmektedir. Ülkemizde annelerin; %83’ü gebelik ve do¤uma ait
do¤rudan obstetrik nedenlerle kaybedilmektedir.2 Do¤rudan gebelik ve do¤uma ba¤l› ölümlerin en önemli özelli¤i; risklerin ve ölümlerin
%75-80 oran›nda erken teﬂhis ve bak›mla önlenebilir olmalar›d›r.3

bilmesi için bireysel bak›ma gereksinim vard›r.

Son y›llarda temel sa¤l›k hizmetlerinin felsefesi olan, hastal›¤›n tedavisinden çok sa¤l›¤›n
korunmas›, sürdürülmesi ve geliﬂtirilmesinin
önem kazanmas›yla birlikte bireysel bak›m (özbak›m) kavram› ön plana ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.

ren faaliyetler; bireyin sa¤l›¤›n› korumak, sür-

Bireysel bak›m (öz-bak›m) herkesin karﬂ›lamas› gereken temel insan gereksinimleridir. Bu
gereksinimler karﬂ›lanmad›¤›nda bak›m eksikli¤i ve sa¤l›¤›n bozulmas› söz konusudur.4 Hem-

yelini ve enerjisini kullanma, doyurucu bir ya-

genel hemﬂirelik kuram›n›n ana kavramlar›ndan biri olan öz-bak›m, “bireylerin kiﬂisel olarak
yaﬂamlar›n›, sa¤l›k ve iyiliklerini korumak için
kendilerine düﬂen faaliyetleri yapmalar›” olarak
tan›mlan›r.5
Yaﬂam›n her döneminin sa¤l›kl› sürdürüleBireysel bak›m›n gerekli oldu¤u önemli dönemlerden biri de gebeliktir. Yap›lan bir çal›ﬂma ile
kad›n sa¤l›¤›nda gebelik süresince sa¤l›¤› geliﬂtirici yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n›n (SYBD), düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek do¤um riskini azaltarak, sa¤l›kl› bir yeni do¤an için yaﬂamsal öneme
sahip oldu¤u ispat edilmiﬂtir.6 Bu dönemde gebenin ve fetüsün sa¤l›¤›n›n korunmas›, sürdürülmesi ve yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun
sa¤lanabilmesi için, gebenin düzenli antenatal
kontrollere gitmesi ve kendi bireysel bak›m›na
önem vermesi gerekir.7
Sa¤l›¤›n sürdürülmesi sürecinde, bireyin en
üst düzeyde sa¤l›¤a ulaﬂabilmesini cesaretlendidürmek ve sa¤l›¤› geliﬂtirmek amac›n› güder.
Sa¤l›¤› koruma ve sürdürmede sa¤l›k durumunu bozacak tutum ve davran›ﬂlardan sak›nma
yer al›rken, sa¤l›¤› geliﬂtirmede bireyin potansiﬂam sürme, üretken olabilme, sa¤l›k konusunda
yeteneklerini sonuna kadar kullanabilme imkân›na sahip olma durumuna yer verilir.8
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Birey, sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesinde, sa¤l›kl› yaﬂam biçimi sergilemede ve bu yaﬂam biçimine
iliﬂkin aktiviteleri yerine getirmede aktif rol oynar. Sa¤l›kl› yaﬂam biçimi aktiviteleri veya davran›ﬂlar›; kendini gerçekleﬂtirme, sa¤l›k sorumlulu¤u, egzersiz, beslenme, kiﬂileraras› destek
ve stres yöntemidir. Tüm bu aktivite ve davran›ﬂlar kad›n›n yaﬂam döngüsünde özel bir dönem olan gebelik sürecinde daha da önem kazanmaktad›r.7

Veri toplama arac› olarak araﬂt›rmac›lar taraf›ndan literatür bilgileri dahilinde haz›rlanm›ﬂ
olan gebelerin sosyo-demografik, obstetrik ve
t›bbi öykülerini içeren anket formu kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, gebelerin öz-bak›m gücünü belirlemek için Kearney ve Fleischer taraf›ndan 1979
y›l›nda geliﬂtirilmiﬂ ve 1993 y›l›nda Nahç›van taraf›ndan Türk toplumuna uyarlanm›ﬂ olan “ÖzBak›m Gücü Ölçe¤i”nden (ÖBG) (alfa=0.72) yararlan›lm›ﬂt›r.4

Gebelikte öz-bak›m gücünün yükseltilmesinde hemﬂirelere önemli görevler düﬂmektedir.
Kad›n do¤um polikliniklerinde ve ana-çocuk
sa¤l›¤› alan›nda çal›ﬂan ebe ve hemﬂirelerin özbak›mda ve sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n›
geliﬂtirmede görevi, gebelere bak›m› ö¤retmek,
dan›ﬂmanl›k yapmak ve e¤itim vermektir.

Gebelerin sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n› belirlemek amac›yla ise 1987 y›l›nda Pender
taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ ve 1997 y›l›nda Nihal
(Özabac›) Esin taraf›ndan Türk toplumuna
uyarlanm›ﬂ olan “Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçimi Davran›ﬂlar› Ölçe¤i” (SYBD-1) (alfa=0.91) de veri toplamada kullan›lan di¤er bir ölçektir.10

Bu çal›ﬂmada amaç; riskli gebe poliklini¤ine
baﬂvuran gebelerin öz-bak›m gücü düzeyini belirleyerek, bunun sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›na etkisini incelemektir.

Çal›ﬂman›n verileri SPSS 11.0 paket program›nda kodlanm›ﬂ ve analiz edilmiﬂtir. Elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde; say› ve yüzdelik da¤›l›mlar› yap›lm›ﬂ, ba¤›ml› ve ba¤›ms›z
de¤iﬂkenler aras›ndaki iliﬂki korelasyon ve Student t testleri ile de¤erlendirilmiﬂtir.

Yöntem
Tan›mlay›c› ve kesitsel tipte olan bu çal›ﬂma,
‹zmir’de bulunan Sa¤l›k Bakanl›¤› Ege Do¤umevi ve Kad›n Hastal›klar› E¤itim Hastanesi’nde
yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n verileri Ekim 2003–May›s 2004 tarihleri aras›nda toplanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n yap›labilmesi için kurumdan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r. Hastanenin bilgisayar sisteminde tüm
poliklinik kay›tlar›n›n ortak ç›kar›lmas› nedeniyle “Riskli Gebe Poliklini¤i’ne baﬂvuran gebe
say›s› bilinememektedir. Bu nedenle; olay›n görülüﬂ s›kl›¤› bilinen (%60), fakat evrendeki birey
say›s›n›n bilinmedi¤i durumlarda örnekleme
al›nacak birey say›s› formülü ile hesapland›¤›nda evren (primipar olma gibi kaç›n›lmaz riskler
hariç tutulmuﬂtur) 369 olarak saptanm›ﬂ olup,
çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul eden ve anket formlar›n› eksiksiz dolduran 119 gebe örneklemi oluﬂturmuﬂtur.9 Örneklem, evrenin %32.25’ini yans›tmaktad›r.

Bulgular
Çal›ﬂmada, gebelerin sosyo-demografik özellikleri incelendi¤inde; %31.9’unun 25-29 yaﬂ
grubunda ve yaﬂ ortalamalar›n›n 29.54±6.26 oldu¤u ve eﬂlerinin yaﬂ gruplar›na bak›ld›¤›nda;
%37.0’sinin 35 yaﬂ ve üzerinde oldu¤u tespit
edilmiﬂtir.
Gebelerin öz bak›m›nda önemli derecede
rol oynayan e¤itim durumu incelendi¤inde; gebelerin %53.8’inin ilkokul mezunu oldu¤u,
%49.6’s›n›n ilkokul mezunu/ortaokulu bitirmemiﬂ olduklar› görülmektedir.
Çal›ﬂma bulgular›na göre; gebelerin %84.9’u
herhangi bir iﬂte çal›ﬂmad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Gebeli¤in devam›na ve sonucuna etki etmesi bak›m›ndan gebelere “gelir durumlar›” sorulmuﬂ ve %72.3’ünün gelir-gider durumlar›n›n
“denk” olarak alg›lad›klar› belirlenmiﬂtir. Gebe-
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lerin %64.8 ’inin büyükﬂehir/il’de yaﬂad›¤› ve
%89.9’unun aile tipinin “çekirdek aile” oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Riskli gebe poliklini¤i’ne baﬂvuran gebelerin
%12.6’s›n›n eﬂiyle akraba oldu¤u, %14.2’sinin
ortalama 6.70±4.44 adet/gün olmak üzere ortalama 10.26±5.17 y›ld›r sigara içti¤ini belirtmiﬂtir.
Riskli gebelerin baz› obstetrik özelliklerine
göre da¤›l›mlar› Grafik 1’de görülmektedir. Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin gebelik say›s› ortalamas› 2.47±1.36, canl› do¤um say›s› ortalamas›
1.36±0.58’dir (Grafik 1). Çal›ﬂmada, toplam do¤um say›s› (canl›+ölü do¤um) ortalama 1.46±
0.68’dir (Grafik 1).
Çal›ﬂmaya kat›lan riskli gebelerin düﬂük/kürtaj say›s› ortalamas› 1.55±0.92, gebelik haftas› ortalamas› 25.36±9.27’dir. Son iki gebelikler aras›nda, ortalama 6 y›l gibi (59.05±49.77 ay) bir süre geçti¤i tespit edilmiﬂtir (Grafik 1).
Gebelikte bireyin öz bak›m›n› etkileyebilecek olan mevcut gebeli¤in istenme durumu,
%83.2 iken istenmeme durumu %16.8’dir. Riskli
gebe poliklini¤ine baﬂvuran gebelerin taﬂ›d›kla-

r› risk faktörlerine göre da¤›l›mlar› Grafik 2’de
görülmektedir. Buna göre, gebelerin %33.1’inin
“Gebelik öncesi var olan hastal›klar” nedeniyle
(Diabetes Mellitus (DM), Ast›m, Anemi, Kalp
Yetmezli¤i, Epilepsi, Böbrek Kisti, Varis, Hepatit
B, Talasemi, Hipertansiyon, Kolestaz vb.) izlendi¤i belirlenmiﬂtir. Gebelerin %29.0’u “Gebeli¤e
ait risk faktörleri” nedeniyle (Erken do¤um tehdidi, preeklampsi, abortus imminens, oligohidramnios/polihidramnios, ço¤ul gebelik, erken
membran rüptürü, servikal yetmezlik, postmatürite, idrar yolu enfeksiyonu ve RH Uyuﬂmazl›¤› v.b.) izlenmektedirler. Gebelerin %13.7’si
“Sosyo demografik faktörleri nedeniyle oluﬂan
riskler” nedeniyle izlenmektedir. Poliklini¤e izlem amac›yla gelen gebelerin %12.9’unun ise
“Fetüse ait riskler” nedeniyle konjenital anomali ve intrauterin geliﬂme gerili¤i-IUGR) izlendi¤i
belirlenmiﬂtir. Di¤er gebeler ise “Tan›, tetkik,
kötü öykü ve belirtilmeyen v.b” nedenlerle izlenen gebeler olup oran› ise %11.3’dür (Grafik 2).
Tablo 1’de gebelerin ÖBG, SYBD ve alt ölçek
puanlar›n›n ortalamalar› görülmektedir. Gebe-

Grafik 1.Gebelerin baz› obstetrik özelliklerine göre da¤›l›mlar›.
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Grafik 2.Gebelerin taﬂ›d›klar› risk faktörlerine göre da¤›l›mlar›.

lerin ÖBG puan ortalamas› 85.17±27.29 (min=

ait oldu¤u, en düﬂük alt ölçek puan ortalamas›-

35, max=140) olarak belirlenmiﬂtir (Tablo 1).

n›n ise 8.32± 3.21 ile “Egzersiz” alt ölçe¤ine ait

Çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin SYBD toplam

oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 1).

puan ortalamas› 121.31±21.02 (min=48, max=

Riskli gebelerin SYBD ölçek puan ortalamas›

192) olarak saptanm›ﬂt›r (Tablo 1). Çal›ﬂmada

ve alt ölçek puan ortalamalar› ile ÖBG puan or-

SYBD ölçe¤i alt ölçekler puan ortalamalar› ince-

talamalar› aras›ndaki iliﬂki Tablo 2’de görülmek-

lenmiﬂ ve en yüksek puan ortalamas›n›n 35.49±

tedir. Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam

7.17 ile “Kendini Gerçekleﬂtirme” alt ölçe¤ine

puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortala-

Tablo 1. Gebelerin ÖBG, SYBD ve alt ölçek puanlar›n›n ortalamalar›n›n da¤›l›m›.
Ölçekten al›nmas› gereken
puan ortalamalar›

ÖBG Puan Ortalamas›

Ort.-SD

Min- Max

En düﬂük

En yüksek

85.17± 27.29

9.00- 133.00

35

140

SYBD Ve Alt Ölçek Puan Ortalamalar›
SYBD Toplam Puan›

121.31± 21.02

70.00- 169.00

48

192

- Kendini Gerçekleﬂtirme

35.49± 7.17

17.00- 52.00

13

52

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

23.10± 5.80

11.00- 38.00

10

40

- Egzersiz

8.32± 3.21

5.00- 18.00

5

20

- Beslenme

17.44± 3.40

8.00- 24.00

6

24

- Kiﬂiler aras› Destek

20.38± 3.44

13.00- 28.00

7

28

- Stres Yönetimi

16.54± 3.90

7.00- 27.00

7

28
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mas› aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂ-

(TDS) ortalamas› (r=0.044, p=0.707) aras›nda

ki elde edilmiﬂtir (Tablo 2). Riskli gebelerin

anlaml› bir iliﬂki olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Ge-

ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD ölçe¤i

belerin SYBD ölçek puan ortalamas›na göre yaﬂ

alt ölçek maddelerinden “Kendini Gerçekleﬂtir-

ortalamas› (r=0.114, p=0.217), gebelik say›s› or-

me” alt ölçe¤i puan ortalamas› (r=0.193,

talamas› (r=-0.101, p=0.276) ve toplam do¤um

p=0.036) ile “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤i pu-

say›s› (TDS) ortalamas› (r=0.082, p=0.483) ara-

an ortalamas› aras›nda (r=0.190, p=0.039) istatis-

s›nda da anlaml› bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r (Tab-

tiksel olarak anlaml› iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r

lo 3). Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin SYBD öl-

(Tablo 2).

çe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddeleri ile gebele-

Tablo 3’de çal›ﬂmaya kat›lan gebelerin ÖBG

rin baz› obstetrik özellikleri aras›ndaki iliﬂki de

ve SYBD ölçeklerinden ald›klar› puan ortalama-

incelenmiﬂtir (Tablo 3). SYBD ölçe¤ini oluﬂtu-

lar› ile gebelerin yaﬂ ortalamas›, gebelik say›s›

ran alt ölçek maddelerine göre gebelerin obs-

ortalamas› ve toplam do¤um say›s› ortalamas›

tetrik özellikleri aras›nda yap›lan istatistiksel

aras›ndaki iliﬂki görülmektedir. Gebelerin ÖBG

analizde sadece gebelerin yaﬂ› ile SYBD ölçe¤i

ölçek puan ortalamas›na göre yaﬂ ortalamas›

alt ölçek maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i

(r=0.059, p=0.523), gebelik say›s› ortalamas›

aras›nda pozitif yönde bir iliﬂki (r=0.214,

(r=0.054, p=0.557) ve toplam do¤um say›s›

p=0.02) tespit edilmiﬂtir.

Tablo 2. Riskli gebelerin SYBD puan ortalamalar› ile ÖBG puan ortalamalar› aras›ndaki iliﬂki.
Öz Bak›m Gücü

Sa¤l›kl› Yaﬂam Biçim Davran›ﬂlar›

r

p

n

0.195

0.033

119

- Kendini Gerçekleﬂtirme

0.193

0.036

119

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.190

0.039

119

- Egzersiz

0.066

0.478

119

- Beslenme

0.087

0.348

119

- Kiﬂileraras› Destek

0.161

0.080

119

- Stres Yönetimi

0.143

0.121

119

Tablo 3. Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ölçeklerinden ald›klar› puan ortalamalar› ile yaﬂ ortalamas›, gebelik say›s› ortalamas› ve toplam do¤um say›s› ortalamas› aras›ndaki
iliﬂki.
Yaﬂ
Ortalamas›
r

p

ÖBG

0.059

SYBD

0.114

- Kendini Gerçekleﬂtirme

Gebelik Say›s›
Ortalamas›
r

p

0.523

0.054

0.217

-0.101

0.013

0.889

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.081

- Egzersiz

Toplam Do¤um
Say›s› Ortalamas›
r

p

0.557

0.044

0.707

0.276

-0.082

0.483

-0.105

0.258

-0.082

0.479

0.383

-0.084

0.366

-0.054

0.646

0.163

0.077

-0.080

0.387

0.015

0.896

- Beslenme

0.214

0.020

-0.046

0.623

-0.075

0.519

- Kiﬂiler aras› Destek

0.081

0.384

0.002

0.979

-0.024

0.834

- Stres Yönetimi

0.079

0.394

-0.122

0.187

-0.131

0.259

Perinatoloji Dergisi • Cilt: 15, Say›: 3/Aral›k 2007

137

Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ölçek toplam
puan ortalamalar›, yaﬂ gruplar›, e¤itim düzeyleri, gelir durumlar›, yaﬂad›klar› yer, akrabal›k ve
çal›ﬂma durumu, sigara içme ve gebeli¤i isteme
durumlar› gibi baz› sosyo demografik özellikleri ile de karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Riskli gebelerin ÖBG
puan ortalamas› ile yaﬂ gruplar›, e¤itim düzeyleri, gelir durumlar›, yaﬂad›klar› yer, akrabal›k ve
çal›ﬂma durumu, sigara içme ve gebeli¤i isteme
durumlar› istatistiksel olarak fark tespit edilememiﬂtir (p>0.05). Yap›lan istatistiksel analizde
sadece SYBD ölçek toplam puan› ile çal›ﬂma durumu aras›nda (t=4.279, p=0.000) anlaml› bir
iliﬂki saptanm›ﬂt›r.
Tablo 4’de gebelerin ÖBG ve SYBD toplam
puan ortalamalar› ve SYBD ölçe¤i alt ölçek maddeleri puan ortalamalar› ile gebelerin risk durumlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada gebelerin
risk durumlar› aç›s›ndan ÖBG puan ortalamas›
ile “Gebeli¤e ait riskler” (r=-2.428, p=0.017) aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (Tablo 4).
Ayr›ca gebelerin risk durumlar› ile SYBD ölçek
puan ortalamalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucunda, “Gebeli¤e ait riskler” (t=-2.505, p=0.014) ile
“Sosyo demografik faktörler nedeniyle oluﬂan
riskler” (t=2.681, p=0.008) aç›s›ndan istatistiksel
olarak anlaml› iliﬂki elde edilmiﬂtir. Yap›lan istatistik analizde “Gebelik öncesi var olan hastal›k-

lar nedeniyle oluﬂan riskler”, “Fetüse ait riskler”
ve di¤er ad› alt›nda toplanm›ﬂ olan “Tan›, tetkik,
kötü öykü ve belirtilmeyen v.b” aç›s›ndan hem
ÖBG puan ortalamas›, hem de SYBD toplam puan ortalamas› aras›nda anlaml› iliﬂki elde edilmemiﬂtir (Tablo 4). Çal›ﬂmaya dahil edilen gebelerin SYBD ölçe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddelerine göre risk durumlar› aras›ndaki iliﬂki incelenmiﬂtir (Tablo 4). Tabloya göre, SYBD alt ölçeklerinden “Sa¤l›k sorumlulu¤u” alt ölçe¤i ile
“Gebeli¤e ait riskler” (t=-3.487, p=0.001) ve “Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan riskler” (t=2.683, p=0.008) aras›nda istatistiksel olarak fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD alt ölçeklerinden “Egzersiz” alt ölçe¤i ile “Gebeli¤e
ait riskler” (t=-2.002, p=0.04) ve “Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan riskler” (t=2.54,
p=0.01) aras›nda istatistiksel olarak fark tespit
edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i ile gebelerin
“Sosyo-demografik faktörler nedeniyle oluﬂan
riskler” (t=3.498, p=0.001) ve “Fetüse ait riskler”i
olanlar (t=-2.512, p=0.013) aras›nda anlaml› bir
fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4). SYBD alt ölçeklerinden “Kiﬂiler Aras› Destek” alt ölçe¤i ile “Gebeli¤e ait riskler” (t=-2.27, p=0.023) aras›nda da
istatistiksel olarak anlaml› bir fark tespit edilmiﬂtir (Tablo 4).

Tablo 4. Riskli gebelerin ÖBG ve SYBD ve alt ölçekleri ile risk durumlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Gebelik öncesi varolan hastal›klar›
nedeniyle oluﬂan riskler
t

p

ÖBG

-1.041

0.300

SYBD

0.094

0.921

0.551
0.329
0.878
0.374
0.650
0.270

Gebeli¤e
ait riskler
t

p

Sosyo-demografik faktörleri
nedeniyle oluﬂan riskler
t

p

-2.428 0.017

1.792

0.076

-2.505 0.014

2.681

0.008

-1.250
-3.487
-2.002
-1.716
-2.297
-.851

1.265
2.693
2.540
3.498
1.958
1.190

0.208
0.008

Fetüse

Di¤er

ait riskler
t

p

t

p

0.739 0.462

0.702

0.484

-0.484 0.629

1.381

0.170

-0.632 0.528

1.558

0.122

0.058 0.954

0.757

0.571

0.012

0.900 0.370

-0.228

0.820

0.001

-2.512 0.013

1.152

0.252

0.053

-0.872 0.385

1.801

0.074

0.236

0.636 0.526

1.046

0.298

Gebelerin SYBD alt ölçekleri puan ortalamalar›
- Kendini Gerçekleﬂtirme

-0.598

- Sa¤l›k Sorumlulu¤u

0.981

- Egzersiz

0.153

- Beslenme

0.834

- Kiﬂiler aras› Destek

0.455

- Stres Yönetimi

-1.107

0.214
0.001
0.048
0.089
0.023
0.397
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Tart›ﬂma
Riskli gebelerle yap›lm›ﬂ olan bu çal›ﬂmada;
gebelerin eﬂi ile akraba olma oranlar›n›n, sigara
kullanma durumlar›n›n yüksek olmas› beklenen bir bulgudur. Çal›ﬂma bulgular›; araﬂt›rman›n yap›ld›¤› yer olan ‹zmir gibi, ülkenin bir baﬂka bat› ﬂehri olan Ayd›n’da, Okyay ve arkadaﬂlar›n›n bir merkez sa¤l›k oca¤›nda yapt›klar› çal›ﬂma ile k›yasland›¤›nda aradaki fark da bu bulgular› güçlendirmektedir.11 Çal›ﬂmaya kat›lan tüm
gebeler risklidir. Gebelerin risk gruplar›na göre
de¤erlendirilmesinde en yüksek riskin %33.1
oran›nda “Gebelik öncesi var olan hastal›klar›”
nedeni ile oluﬂan risklere ait olmas› beklenen
bir sonuçtur.
Adölesan gebelerle yap›lan bir çal›ﬂmada öz
bak›m gücü puan ortalamas› 76.38±19.91 olarak
çal›ﬂma bulgular›ndan daha düﬂük bulunmuﬂtur.5 Bu, adölesanlar›n henüz ruhsal aç›dan
mental geliﬂimini tamamlama dönemi içerisinde olmalar› nedeni ile gebelik aç›s›ndan risk kategorisinde yer almalar› ile aç›klanabilir. Ery›lmaz gebelik say›s›n›n öz bak›m gücüne etkisini
ölçtü¤ü çal›ﬂmas›nda, gebelerde öz bak›m gücü
ortalamas›n› 93.2±19.0 olarak saptam›ﬂt›r.7 Nahç›van’›n sa¤l›kl› adölesanlar ile yapt›¤› çal›ﬂmas›nda ise öz bak›m gücü ortalamas›n› 93.54±
17.40’d›r.4 Nahç›van ve Ery›lmaz’›n çal›ﬂmas›ndaki ortalamalar›n çal›ﬂma bulgular›na göre daha yüksek olmas›n›n nedeni, her iki çal›ﬂmada
da örneklemin sa¤l›kl› gebeler/bireylerden
oluﬂmas› olabilir.
Sayan’›n çal›ﬂan kad›nlarla yapt›¤› çal›ﬂmas›nda, sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar› toplam
puan ortalamas› 122.50±14.57 saptanm›ﬂ olup
çal›ﬂma bulgular› ile benzerlik içerisindedir.8 Bu
sonuç, toplumun kültürel özelliklerinin sa¤l›¤›
geliﬂtirici davran›ﬂlar üzerindeki etkisi ile aç›klanabilir. Çal›ﬂmada riskli gebelerin SYBD ölçe¤inin alt ölçeklerinden ald›klar› puan ortalamalar›
Esin’in çal›ﬂmas›na paralellik göstermektedir.10
Ürdün’lü gebe kad›nlar ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada total SYBD sonuçlar›n›n orta düzeyde

Karaca Saydam B ve ark., Riskli Gebelerde Öz-Bak›m Gücü

oldu¤u belirlenmiﬂ ve en yüksek alt ölçek puan
ortalamalar›n›n “Kendini Gerçekleﬂtirme” ile
“Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçe¤ine ait oldu¤u, en
düﬂük alt ölçek puan ortalamalar›n›n da “Egzersiz” ile “Stres Yönetimi” alt ölçe¤ine ait oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.12 Çal›ﬂma bulgular› ile benzerlik
gösteren bu sonuçlar, her iki ülkenin de Müslüman ülkeler olmas› ve benzer yaﬂ ortalamalar›
ile yap›lm›ﬂ olmalar› ile aç›klanabilir. Mastektomili kad›nlar ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada total SYBD puan› 162.60±13.81 olarak oldukça
yüksek bulunmuﬂtur.13 Bu durum, çal›ﬂman›n
Ca tan›s› alm›ﬂ, tedavi ve kontrol alt›nda olan
hasta grubu ile yap›lmas› bu nedenle kad›nlar›n
daha dikkatli ve özenli olmalar› ile aç›klanabilir.
Çal›ﬂmada riskli gebelerde ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD toplam puan ortalamas›
aras›nda (r=0.195, p=0.033) anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir. Elde edilen bu sonuç, literatürde
sa¤l›k etkinliklerini baﬂlatma ya da uygulama
yetene¤i olarak belirtilen öz bak›m gücünün
artmas› ile gebelerde, genel olarak sa¤l›kl› yaﬂam biçimi davran›ﬂlar›n› artt›rd›¤›n› göstermektedir.14 Güner taraf›ndan mastektomili kad›nlar ile yap›lan bir çal›ﬂmada da SYBD ölçe¤i
toplam puan ortalamas› ile ÖBG puan ortalamas› aras›nda anlaml› bir iliﬂki elde edilmiﬂtir.13
Riskli gebelerin ÖBG toplam puan ortalamas› ile SYBD ölçe¤i alt ölçek maddelerinden
“Kendini Gerçekleﬂtirme” ve “Sa¤l›k Sorumlulu¤u” alt ölçekleri puan ortalamas› aras›nda bulunan anlaml› iliﬂki; riskli gebelerde öz bak›m›n,
kendini gerçekleﬂtirmek ve sa¤l›k sorumlulu¤u
almak aç›s›ndan önemli bir etken oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Sayan’›n çal›ﬂan kad›nlar ile
yapt›¤› çal›ﬂmas›nda da ÖBG ile SYBD ölçe¤i
toplam puan› aras›nda ve SYBD alt ölçek maddelerinden “Egzersiz” d›ﬂ›nda tüm alt ölçek puanlar› aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤u saptanm›ﬂt›r.8 Callaghan taraf›ndan adölesanlar ile yap›lan çal›ﬂmada SYBD ölçe¤inin bir alt ölçe¤i
olarak “Kendini Gerçekleﬂtirme” ile ÖBG aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki elde
edilmiﬂtir.15
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SYBD ölçe¤ini oluﬂturan alt ölçek maddelerine göre, gebelerin yaﬂ› ile SYBD ölçe¤i alt ölçek
maddelerinden “Beslenme” alt ölçe¤i aras›nda
pozitif yönde bir iliﬂki saptanm›ﬂ olmas› toplumumuzun kültürel ve geleneksel yap› itibar› ile
gebelik döneminde beslenmeye verdi¤i önemle iliﬂkilendirilebilir. Ayr›ca bu sonuç gebelikte
yaﬂ artt›kça olumlu beslenme al›ﬂkanl›klar›n›n
geliﬂti¤ini düﬂündürmektedir.
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Sonuç
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